
KENDELSE 
 

Afsagt den 11. april 2017 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Randers FC – AGF, afviklet 10. marts 2017 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Fredag den 10. marts 2017 blev ALKA Superligakampen Randers FC – AGF spillet på BioNutria Park Randers. 
Kampen sluttede 1-1. 
 
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i for så vidt 
angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen. 
 
Af indberetningen fremgår det, at der fra Randers FC’s fanafsnit fem gange i løbet af kampen blev antændt 
pyroteknik og en enkelt gang blev kastet en lighter på banen. Fra AGF’s fanafsnit blev der tre gange i løbet af 
kampen antændt pyroteknik. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der i kampens første minut blev afbrændt minimum ti romerlys i begge fanafsnit 
 
At der i kampens 4. minut blev antændt en røgbombe i Randers FC’s fanafsnit 
 
At der i kampens 4. minut blev kastet på lighter på banen fra Randers FC’s fanafsnit. 
 
At der i kampens 7. minut blev antændt en røgbombe i Randers FC’s fanafsnit. 
 
At der i kampens 50. minut blev antændt mindst fem romerlys i Randers FC’s fanafsnit. 
 
At der i kampens 51. minut blev antændt mindst fem romerlys i AGF’s fanafsnit. 
 
At der i kampens 55. minut blev antændt ét romerlys i Randers FC’s fanafsnit. 
 
At der i kampens 95. minut blev antændt en røgbombe i AGF’s fanafsnit. 
 
 
REDEGØRELSE FRA RANDERS FC 
 
Randers FC har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for de 
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende bemærkninger: 
 
At Randers FC i det store hele kan bekræfte dommerens observationer.  
 
At Randers FC behandlede kampen som en højrisiko kamp, hvilket vil sige, at der var flere vagter på end normalt, 
ligesom der blev afholdt sikkerhedsmøde med AGF og Politi både i ugen op til kampen, samt på dagen da 
kampen også var udvalgt af Divisionsforeningen som en højrisiko kamp. 
  



At der var grundig kropsvisitering ved indgangen, ligesom der var vagt på natten mellem torsdag og fredag for 
at undgå indsmugling af pyroteknik.   
 
At på trods af det vel største beredskab Randers FC har haft til en kamp må man i lighed med tidligere tilfælde, 
hvor der har været pyro, konstatere, at medmindre man etablerer lufthavnssikkerhed er det umuligt helt at 
undgå. 
 
 
REDEGØRELSE FRA AGF 
 
AGF har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for de sikkerhedsmæssige 
foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende bemærkninger: 
 
At det er korrekt, at der i af kampens dommer nævnte tidspunkter bliver anvendt pyroteknik i udebaneafsnittet. 
 
At der i kampens start blev der i både udebane- og hjemmebaneafsnittet anvendt pyroteknik. Lidt inde i anden 
halvleg blev der ligeledes anvendt pyroteknik i udebaneafsnittet. Dog i så lille en skala, at det ikke var til gene 
for hverken kamp eller gæster. 
 
At da AGF fik udlignet dybt inde i overtiden var der en enkelt røg blandt stemningsgruppen i udebaneafsnittet. 
 
At der op til kampen har været god dialog mellem hjemme- og udeholdets sikkerhedschefer samt politi, SLO, 
projektchef m.m., og efter AGF’s sikkerhedschefs vurdering har man forberedt sig så godt som muligt. Alle 
parterne mødtes dagen forinden for at få lagt en god strategi og lave aftaler omkring afviklingen af kampen. 
 
At der var en god og grundig visitation, men desværre fandt man intet i visitationen. 
 
At al anvendelse af det pyrotekniske foregik i god ro og orden, og ingen personer kom til skade. 
 
At ud over de nævnte episoder med pyroteknik blev kampen afviklet i god ro og orden. 
 
 
RAPPORT FRA SIKKERHEDSOBSERVATØREN 
 
Divisionsforeningen havde til kampen påsat to sikkerhedsobservatører til kampen, og af deres rapport fremgik 
blandt andet følgende: 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Steven Lustü og 
Stephan Schors har deltaget i sagens behandling. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til, og forbeholder sig ret til, at behandle enhver sag relateret til 
tilskueradfærd individuelt i henhold til reglerne i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”. 
 
Forud for sæsonen 2016-2017 udsendte Fodboldens Disciplinærinstans skriftlige retningslinjer til klubberne i Herre-
DM med en redegørelse for, hvordan Fodboldens Disciplinærinstans ville behandle blandt andet overtrædelser 
af ”Cirkulære om Sikkerhed og Orden på stadions”. Det fremgår blandt andet, at Fodboldens Disciplinærinstans 
vil anse enhver afbrænding af fyrværkeri inde på stadion, uden forudgående tilladelse, for en overtrædelse af 
cirkulæret. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen, Randers FC’s og AGF’s 
redegørelse samt sikkerhedsobservatørernes rapport, at Randers FC ikke har levet op til § 1.1 jf. i ”Cirkulære om 
Sikkerhed og orden op stadions”, da der seks gange i løbet af kampen blev tændt pyroteknik i Randers FC’s 
fanafsnit i strid med § 11.1. 
 
Instansen bemærker, at der i Randers FC’s tilfælde er tale om et andengangstilfælde i relation til overtrædelse 
af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2016/17, samt at dette er den anden 
indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret, 



der kan tilregnes Randers FC. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 30.000. 
 
 

**** 
 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, § 1.1, tildeles Randers FC en bøde på kr. 
30.000, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a).      
 
Afgørelsen kan skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen, 
jf. DBU’s Love § 31.3, nr. 1. 
 
 

Brøndby, den 11. april 2017 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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